
Ο αθεϊσµός είναι θρησκεία 

∆ιάλογος µεταξύ Γέροντα και αθέου 

Ένα πρωινό συζητά ο Γέροντας Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος µε δυο - τρεις επισκέπτες στο 
σπίτι του. Ο ένας είναι ιδεολόγος άθεος και κοµµουνιστής. Σε µια στιγµή έρχεται κάποιος απ' 
έξω και τους πληροφορεί ότι η Αθήνα έχει γεµίσει από φωτογραφίες του Μαο Τσε Τουγκ µε 
την επιγραφή: "∆όξα στον µεγάλο Μάο". Ήταν η ηµέρα κατά την οποία είχε πεθάνει ο Κινέζος 
δικτάτορας. 
Γέροντας:  Έτσι είναι, παιδάκι µου. ∆εν υπάρχουν άθεοι. Ειδωλολάτρες υπάρχουν, οι οποίοι 
βγάζουν τον Χριστό από τον θρόνο Του και στη θέση Του τοποθετούν τα είδωλά τους. Εµείς 
λέµε: «∆όξα τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι». Αυτοί λένε: «∆όξα στον µεγάλο 
Μάο». ∆ιαλέγεις και παίρνεις.  
Άθεος: -Και σεις, παππούλη, το παίρνετε το ναρκωτικό σας. Μόνο που εσείς το λέτε Χριστό, ο 
άλλος το λέει Αλλάχ, ο τρίτος Βούδα κ.ο.κ. 
Γέροντας: - Ο Χριστός, παιδί µου, δεν είναι ναρκωτικό, ούτε καν κτίσµα. Ο Χριστός είναι ο 
∆ηµιουργός του σύµπαντος κόσµου. Αυτός που µε σοφία κυβερνά τα πάντα: από το πλήθος 
των απέραντων γαλαξιών µέχρι τα απειροελάχιστα σωµατίδια του µικρόκοσµου. Αυτός που 
δίνει ζωή σε όλους µας. Αυτός που σ’ έφερε στον κόσµο και σου’ χει δώσει τόση ελευθερία, 
ώστε να µπορείς να Τον αµφισβητείς, αλλά και να Τον αρνείσαι ακόµη. 
Άθεος: - Παππούλη, δικαίωµά σας είναι να τα πιστεύετε όλα αυτά. Αυτό όµως δεν σηµαίνει 
ότι είναι και αληθινά. Αποδείξεις έχετε; 
Γέροντας: - Εσύ όλα αυτά τα θεωρείς παραµύθια, έτσι δεν είναι; 
Άθεος: - Βεβαίως. 
Γέροντας: - Αποδείξεις έχεις; Μπορείς να µου αποδείξεις ότι όσα πιστεύω εγώ είναι ψεύτικα; 
Άθεος: - ... 
Γέροντας: - ∆εν απαντάς, διότι και συ δεν έχεις αποδείξεις. Άρα και συ πιστεύεις ότι είναι 
παραµύθια. Κι εγώ µεν οµιλώ περί πίστεως, όταν αναφέροµαι στον Θεό. Εσύ όµως, ενώ 
απορρίπτεις τη δική µου πίστη, στην ουσία πιστεύεις στην απιστία σου, αφού δεν µπορείς να 
την τεκµηριώσεις µε αποδείξεις. Πρέπει όµως να σου πω ότι η πίστη η δική µου δεν είναι 
ξεκάρφωτη. Υπάρχουν κάποια υπερφυσικά γεγονότα, πάνω στα οποία θεµελιώνεται. 
Άθεος: - Μια στιγµή! Μια και µιλάτε για πίστη, τι θα πείτε στους Μωαµεθανούς π.χ. ή στους 
Βουδιστές; ∆ιότι κι εκείνοι οµιλούν περί πίστεως. Κι εκείνοι διδάσκουν υψηλές ηθικές 
διδασκαλίες. Γιατί η δική σας πίστη είναι καλύτερη από εκείνων; 
Γέροντας: - Μ’ αυτή την ερώτηση σου τίθεται το κριτήριο της αληθείας· διότι βεβαίως η 
αλήθεια είναι µία και µόνη. ∆εν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Ποιος όµως κατέχει την 
αλήθεια; Ιδού το µεγάλο ερώτηµα. Έτσι, δεν πρόκειται για καλύτερη ή χειρότερη πίστη! 
Πρόκειται για τη µόνη αληθινή πίστη!  
∆έχοµαι ότι ηθικές διδασκαλίες έχουν και τα άλλα πιστεύω. Βεβαίως οι ηθικές διδασκαλίες του 
Χριστιανισµού υπερέχουν ασυγκρίτως. Εµείς όµως δεν πιστεύουµε στον Χριστό για τις ηθικές 
Του διδασκαλίες. Ούτε για το «Αγαπάτε αλλήλους», ούτε για τα κηρύγµατά Του περί ειρήνης 
και δικαιοσύνης, ελευθερίας και ισότητος. Εµείς πιστεύουµε στον Χριστό, διότι η επί γης 
παρουσία Του συνοδεύθηκε από υπερφυσικά γεγονότα, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι είναι 
Θεός. 
Άθεος: - Κοιτάξτε. Κι εγώ παραδέχοµαι ότι ο Χριστός ήταν σπουδαίος φιλόσοφος και µεγάλος 
επαναστάτης, αλλά µην τον κάνουµε και Θεό τώρα... 
Γέροντας: - Αχ, παιδί µου! Όλοι οι µεγάλοι άπιστοι της ιστορίας εκεί σκάλωσαν. Το 
ψαροκόκαλο που τους κάθισε στο λαιµό και δεν µπορούσαν να το καταπιούν, αυτό ακριβώς 
ήταν. Το ότι ο Χριστός είναι και Θεός.  
Πολλοί από αυτούς ήσαν διατεθειµένοι να πουν στον Κύριο: Μη λες ότι είσαι Θεός 
ενανθρωπήσας. Πες ότι είσαι απλός άνθρωπος και µείς είµαστε έτοιµοι να σε θεοποιήσουµε. 
Γιατί θέλεις να είσαι Θεός ενανθρωπήσας και όχι άνθρωπος αποθεωθείς; Εµείς 
δεχόµαστε να σε αποθεώσουµε, να σε ανακηρύξουµε τον µέγιστο των ανθρώπων, τον 
αγιότατο, τον ηθικότατο, τον ευγενέστατο, τον ανυπέρβλητο, τον µοναδικό, τον 
ανεπανάληπτο. ∆εν σου αρκούν όλα αυτά;  
Ο κορυφαίος του χορού των αρνητών, ο Ερνέστος Ρενάν, βροντοφωνεί περί του Χριστού: 
«Για δεκάδες χιλιάδες χρόνια ο κόσµος θα ανυψώνεται δια σου», είσαι «ο ακρογωνιαίος λίθος 
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της ανθρωπότητας ώστε το να αποσπάσει κάποιος το όνοµά σου από τον κόσµο τούτο θα 
ήταν ίσο µε τον εκ θεµελίων κλονισµό του», «οι αιώνες θα διακηρύσσουν ότι µεταξύ των υιών 
των ανθρώπων δεν γεννήθηκε κανένας υπέρτερός» σου. Εδώ όµως σταµατούν, και αυτός και 
οι όµοιοί του. Η επόµενη φράση τους; «Θεός όµως δεν είσαι!»  
Και δεν αντιλαµβάνονται οι ταλαίπωροι ότι όλα αυτά συνιστούν για την ψυχή τους µια 
ανέκφραστη τραγωδία! Το δίληµµα αναπόφευκτα είναι αµείλικτο: Ή είναι Θεός ενανθρωπήσας 
ο Χριστός, οπότε πράγµατι, και µόνον τότε, αποτελεί την ηθικοτέρα, την αγιοτέρα και την 
ευγενεστέρα µορφή της ανθρωπότητος· ή δεν είναι Θεός ενανθρωπήσας, οπότε όµως δεν 
είναι δυνατόν να είναι τίποτε απ’ όλα αυτά. Αντιθέτως· αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε 
πρόκειται για την απαισιοτέρα, τη φρικτοτέρα και την απεχθεστέρα ύπαρξη της ανθρωπίνης 
ιστορίας. 
Άθεος: - Τι είπατε; 
Γέροντας: - Αυτό που άκουσες! Βαρύς ο λόγος, απολύτως όµως αληθής. Και ιδού γιατί: Τι 
είπαν για τον εαυτό τους, ή ποια ιδέα είχαν για τον εαυτό τους όλοι οι πράγµατι µεγάλοι 
άνδρες της ανθρωπότητος;  
Ο «ανδρών απάντων σοφώτατος» Σωκράτης διεκήρυσσε το: «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα».  
Όλοι οι σπουδαίοι άνδρες της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης, από τον Αβραάµ και τον 
Μωϋσή µέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδροµο και τον Παύλο, αυτοχαρακτηρίζονται «γη και σποδός 
(=στάχτη)», «ταλαίπωροι», «εκτρώµατα» κ.τ.τ.[1]  
Η συµπεριφορά, αντιθέτως, του Ιησού είναι παραδόξως διαφορετική! Και λέω παραδόξως 
διαφορετική, διότι το φυσικό και το λογικό θα ήταν να είναι παρόµοια η συµπεριφορά Του. 
Αυτός µάλιστα, ως ανώτερος και υπέρτερος από όλους του άλλους, θα έπρεπε να έχει ακόµα 
κατώτερη και ταπεινότερη ιδέα για τον εαυτό Του[2]. Ηθικώς τελειότερος από κάθε άλλον 
έπρεπε να υπερακοντίζει σε αυτοµεµψία και ταπεινό φρόνηµα όλους τους παραπάνω και 
οποιονδήποτε άλλον, από την δηµιουργία του κόσµου µέχρι τη συντέλεια των αιώνων.  
Συµβαίνει όµως το ακριβώς αντίθετο!  
Πρώτα – πρώτα διακηρύσσει ότι είναι αναµάρτητος: «Τις εξ υµών ελέγχει µε περί αµαρτίας;» 
(Ιωάν. η’ 46). «Έρχεται ο του κόσµου τούτου άρχων, και εν εµοί ουκ έχει ουδέν» (Ιωάν. ιδ’ 
30).  
Εκφράζει επίσης πολύ υψηλές ιδέες περί Εαυτού: «Εγώ ειµί το φως του κόσµου» (Ιωάν. η’ 
12). «Εγώ ειµί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. ιδ’ 6).  
Εκτός όµως αυτών, προβάλλει και αξιώσεις απολύτου αφιερώσεως στο Πρόσωπό Του. 
Εισχωρεί ακόµη και στις ιερώτερες σχέσεις των ανθρώπων και λέει: «Ο φιλών πατέρα ή 
µητέρα υπέρ εµέ ουκ έστι µου άξιος· και ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εµέ ουκ έστι µου 
άξιος» (Ματθ. ι’ 37). «Ήλθον διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά 
της µητρός αυτής και νύµφην κατά της πενθεράς αυτής» (Ματθ. ι’ 35). Απαιτεί ακόµη και 
µαρτυρική ζωή και θάνατο από τους µαθητές  Του: «Παραδώσουσιν υµάς εις συνέδρια και εν 
ταις συναγωγαίς αυτών µαστιγώσουσιν υµάς· και επί ηγεµόνας δε και βασιλείς αχθήσεσθε 
ένεκεν εµού... Παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και 
επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς· και έσεσθε µισούµενοι υπό 
πάντων δια το όνοµά µου · ο δε υποµείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται... Μη φοβηθήτε από 
των αποκτεννόντων το σώµα... Όστις αν αρνήσηταί µε έµπροσθεν των ανθρώπων, 
αρνήσοµαι αυτόν καγώ... Ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκεν εµού ευρήσει αυτήν» (Ματθ. ι’ 
17 κ.ε.).  
Και τώρα σε ρωτώ: Τόλµησε ποτέ κανείς να διεκδικήσει υπέρ αυτού την αγάπη των 
ανθρώπων πάνω κι απ’ την ίδια τους τη ζωή; Τόλµησε ποτέ κανείς να διακηρύξει την 
απόλυτη αναµαρτησία του; Τόλµησε ποτέ κανείς να εκστοµίσει το: «Εγώ ειµί η αλήθεια»; 
(Ιωάν. ιδ’ 6). Κανείς και πουθενά! Μόνο ένας Θεός θα µπορούσε να τα κάνη αυτά. 
Φαντάζεσαι τον δικό σας τον Μαρξ να ‘λεγε κάτι τέτοια; Θα τον περνούσαν για τρελό και δεν 
θα βρισκόταν κανείς να τον ακολουθήσει.  
Για σκέψου, τώρα, πόσα εκατοµµύρια άνθρωποι θυσίασαν τα πάντα για χάρη του Χριστού, 
ακόµα και αυτή τη ζωή τους, πιστεύοντας στην περί εαυτού αλήθεια των λόγων Του! Εάν οι 
περί εαυτού διακηρύξεις του ήσαν ψευδείς, ο Ιησούς θα ήταν η απαισιοτέρα µορφή της 
ιστορίας οδηγώντας τόσους πολλούς σε τόσο βαριά θυσία. Ποιος άνθρωπος, όσο µεγάλος, 
όσο σπουδαίος, όσο σοφός κι αν είναι, θα άξιζε αυτή τη µεγάλη προσφορά και θυσία; Ποιος; 
Κανένας! Μόνο εάν ήταν Θεός!  
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Μ’ άλλα λόγια: Όποιος άνθρωπος απαιτούσε αυτή τη θυσία από τους οπαδούς του, θα ήταν η 
απαισιοτέρα µορφή της ιστορίας. Ο Χριστός όµως και  την απαίτησε και την πέτυχε. Παρά 
ταύτα από τους αρνητές της θεότητός Του αναγορεύθηκε η ευγενεστέρα και αγιοτέρα µορφή 
της ιστορίας. Οπότε: Ή παραλογίζονται οι αρνητές ονοµάζοντας αγιότερο τον απαισιότερο, ή, 
για να µην υπάρχει παραλογισµός, αλλά να έχει λογική η συνύπαρξη απαιτήσεων του 
Χριστού και αγιότητός Του, θα πρέπει αναγκαστικά να δεχθούν ότι ο Χριστός εξακολουθεί να 
παραµένει η ευγενεστέρα και αγιοτέρα µορφή της ανθρωπότητος µόνο όµως υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι και Θεός! Αλλιώς είναι, όπως είπαµε, όχι η αγιοτέρα, αλλά η φρικτοτέρα 
µορφή της ιστορίας, ως αιτία της µεγαλυτέρας θυσίας των αιώνων, εν ονόµατι ενός ψεύδους! 
Έτσι η θεότητα του Χριστού αποδεικνύεται µε βάση αυτούς τους ίδιους τους περί 
αυτού χαρακτηρισµούς των αρνητών Του!... 
Άθεος: - Όσα είπατε είναι πράγµατι εντυπωσιακά, δεν αποτελούν όµως παρά συλλογισµούς. 
Ιστορικά στοιχεία, που να θεµελιώνουν την Θεότητά του, έχετε; 
Γέροντας: - Σου είπα και προηγουµένως ότι τα πειστήρια της Θεότητας Του είναι τα 
υπερφυσικά γεγονότα που συνέβησαν όσο καιρό ήταν εδώ στη γη. Ο Χριστός δεν αρκέσθηκε 
µόνο να διακηρύσσει τις παραπάνω αλήθειες, αλλά επικύρωνε τους λόγους Του και µε 
πλήθος θαυµάτων. Έκανε τυφλούς να βλέπουν, παράλυτους να περπατούν, έθρεψε µε δύο 
ψάρια και πέντε ψωµιά πέντε χιλιάδες άνδρες και πολλαπλάσιες γυναίκες και παιδιά, 
διέτασσε τα στοιχεία της φύσεως και αυτά υπάκουαν, ανέστησε νεκρούς µεταξύ των οποίων 
και τον Λάζαρο τέσσερις µέρες µετά τον θάνατό του. Μεγαλύτερο όµως από όλα τα θαύµατα 
είναι η Ανάσταση Του.  
Όλο το οικοδόµηµα του Χριστιανισµού στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως. Αυτό δεν το 
λέω εγώ. Το λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ει Χριστός ουκ εγήγερται, µαταία η πίστις ηµών» (Α’ 
Κορ. ιε’ 17). Αν ο Χριστός δεν ανέστη, τότε όλα καταρρέουν. Ο Χριστός όµως ανέστη, πράγµα 
το οποίο σηµαίνει ότι είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου, άρα Θεός. 
Άθεος: - Εσείς τα είδατε όλα αυτά; Πως τα πιστεύετε; 
Γέροντας: - Όχι, εγώ δεν τα είδα. Τα είδαν όµως άλλοι, οι Απόστολοι. Αυτοί στη συνέχεια τα 
γνωστοποίησαν και µάλιστα προσυπέγραψαν τη µαρτυρία τους µε το αίµα τους. Κι όπως όλοι 
δέχονται, η µαρτυρία της ζωής είναι η υψίστη µαρτυρία.  
Φέρε µου και συ κάποιον να µου πει πως ο Μαρξ απέθανε και ανέστη και να θυσιάσει τη ζωή 
του για την µαρτυρία αυτή κι εγώ θα τον πιστεύσω ως τίµιος άνθρωπος. 
Άθεος: - Να σας πω. Χιλιάδες κοµµουνιστές βασανίσθηκαν και πέθαναν για την ιδεολογία 
τους. Γιατί δεν ασπάζεστε και τον κοµµουνισµό; 
Γέροντας: - Το είπες και µόνος σου. Οι κοµµουνιστές πέθαναν για την ιδεολογία τους. ∆εν 
πέθαναν για γεγονότα. Σε µια ιδεολογία όµως είναι πολύ εύκολο να υπεισέλθει πλάνη. Επειδή 
δε είναι ίδιον της ανθρώπινης ψυχής να θυσιάζεται για κάτι στο οποίο πιστεύει, εξηγείται γιατί 
πολλοί κοµµουνιστές πέθαναν για την ιδεολογία τους. Αυτό όµως δεν µας υποχρεώνει να την 
δεχθούµε και ως σωστή.  
Είναι άλλο πράγµα να πεθαίνεις για ιδέες κι άλλο για γεγονότα. Οι Απόστολοι όµως δεν 
πέθαναν για ιδέες. Ούτε για το «Αγαπάτε αλλήλους» ούτε για τις άλλες ηθικές διδασκαλίες 
του Χριστιανισµού. Οι Απόστολοι πέθαναν µαρτυρούντες υπερφυσικά γεγονότα. Κι όταν λέµε 
γεγονός, εννοούµε ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις µας και γίνεται αντιληπτό από αυτές. Οι 
Απόστολοι εµαρτύρησαν δι’ «ο ακηκόασι, ο εωράκασι τοις οφθαλµοίς αυτών, ο εθεάσαντο και 
αι χείρες αυτών εψηλάφησαν» (Α’ Ιωάν. α’ 1)[3].  
Με βάση έναν πολύ ωραίο συλλογισµό του Πασκάλ λέµε ότι µε τους Αποστόλους συνέβη ένα 
από τα τρία: Ή απατήθηκαν ή µας εξαπάτησαν ή µας είπαν την αλήθεια.  
Ας πάρουµε την πρώτη εκδοχή. ∆εν είναι δυνατόν να απατήθηκαν οι Απόστολοι, διότι όσα 
αναφέρουν δεν τα έµαθαν από άλλους. Αυτοί οι ίδιοι ήσαν αυτόπτες και αυτήκοοι µάρτυρες 
όλων αυτών. Εξ άλλου δεν ήσαν καθόλου φαντασιόπληκτοι ούτε είχαν καµία ψυχολογική 
προδιάθεση για την αποδοχή του γεγονότος της Αναστάσεως. Αντιθέτως ήσαν τροµερά 
δύσπιστοι. Τα Ευαγγέλια είναι πλήρως αποκαλυπτικά αυτών των ψυχικών τους διαθέσεων: 
δυσπιστούσαν στις διαβεβαιώσεις ότι κάποιοι Τον είχαν δει αναστάντα[4].  
Και κάτι άλλο. Τι ήσαν οι Απόστολοι πριν τους καλέσει ο Χριστός; Μήπως ήσαν φιλόδοξοι 
πολιτικοί ή οραµατιστές φιλοσοφικών και κοινωνικών συστηµάτων, που περίµεναν να 
κατακτήσουν την ανθρωπότητα και να ικανοποιήσουν έτσι τις φαντασιώσεις τους; Κάθε άλλο. 
Αγράµµατοι ψαράδες ήσαν. Και το µόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πιάσουν κανένα ψάρι να 
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θρέψουν τις οικογένειές τους. Γι’ αυτό και µετά τη Σταύρωση του Κυρίου, παρά τα όσα είχαν 
ακούσει και δει, επέστρεψαν στα πλοιάρια και στα δίχτυα τους. ∆εν υπήρχε δηλ. σ’ αυτούς, 
όπως αναφέραµε, ούτε ίχνος προδιαθέσεως για όσα επρόκειτο να επακολουθήσουν. Και 
µόνο µετά την Πεντηκοστή, «ότε έλαβον δύναµιν εξ ύψους», έγιναν οι διδάσκαλοι της 
οικουµένης.  
Η δεύτερη εκδοχή: Μήπως µας εξαπάτησαν; Μήπως µας είπαν ψέµατα; Αλλά γιατί να µας 
εξαπατήσουν; Τι θα κέρδιζαν µε τα ψέµατα; Μήπως χρήµατα, µήπως αξιώµατα, µήπως δόξα; 
Για να πει κάποιος ένα ψέµα, περιµένει κάποιο όφελος. Οι Απόστολοι όµως, κηρύσσοντες 
Χριστόν και Τούτον εσταυρωµένον και Αναστάντα εκ νεκρών, τα µόνα τα οποία εξασφάλισαν 
ήσαν: ταλαιπωρίες, κόποι, µαστιγώσεις, λιθοβολισµοί, ναυάγια, πείνα, δίψα, γυµνότητα, 
κίνδυνοι από ληστές, ραβδισµοί, φυλακίσεις και τέλος ο θάνατος. Και όλα αυτά για ένα ψέµα; 
Είναι εντελώς ανόητο και να το σκεφθεί κάποιος.  
Συνεπώς ούτε εξαπατήθηκαν ούτε µας εξαπάτησαν οι Απόστολοι. Μένει εποµένως η Τρίτη 
εκδοχή · ότι µας είπαν την αλήθεια.  
Θα πρέπει µάλιστα να σου τονίσω και το εξής: Οι Ευαγγελιστές είναι οι µόνοι οι οποίοι 
έγραψαν πραγµατική ιστορία. ∆ιηγούνται τα γεγονότα και µόνον αυτά. ∆εν προβαίνουν σε 
καµµία προσωπική κρίσι. Κανένα δεν επαινούν, κανένα δεν κατακρίνουν. ∆εν κάνουν καµµία 
προσπάθεια να διογκώσουν κάποιο γεγονός ή να εξαφανίσουν ή να υποτιµήσουν κάποιο 
άλλο. Αφήνουν τα γεγονότα να µιλούν µόνα τους. 
Άθεος: - Αποκλείεται να έγινε στην περίπτωση του Χριστού νεκροφάνεια; Τις προάλλες 
έγραψαν οι εφηµερίδες για κάποιον Ινδό, τον οποίο έθαψαν και µετά από τρεις µέρες τον 
ξέθαψαν και ήταν ζωντανός. 
Γέροντας: - Αχ, παιδάκι µου. Θα θυµηθώ και πάλι το λόγο του ιερού Αυγουστίνου: «Άπιστοι, 
δεν είσθε δύσπιστοι. Είσθε οι πλέον εύπιστοι. ∆έχεσθε τα πιο απίθανα, τα πιο παράλογα, τα 
πιο αντιφατικά, για να αρνηθείτε το θαύµα!».  
Όχι, παιδί µου. ∆εν έχουµε νεκροφάνεια στον Χριστό. Πρώτα – πρώτα έχουµε την µαρτυρία 
του Ρωµαίου κεντυρίωνος, ο οποίος βεβαίωσε τον Πιλάτο ότι ο θάνατος είχε επέλθει.  
Έπειτα το Ευαγγέλιο µας πληροφορεί ότι ο Κύριος κατά την ίδια την ηµέρα της Αναστάσεώς 
Του συµπορεύθηκε συζητώντας µε δύο µαθητές Του προς Εµµαούς, που απείχε πάνω από 
δέκα χιλιόµετρα από τα Ιεροσόλυµα.  
Φαντάζεσαι κάποιον να έχει υποστεί όσα υπέστη ο Χριστός και τρεις µέρες µετά το «θάνατό» 
του να του συνέβαινε νεκροφάνεια; Αν µη τι άλλο θα ‘πρεπε για σαράντα µέρες να τον 
ποτίζουν κοτόζουµο για να µπορεί να ανοίγει τα µάτια του, κι όχι να περπατά και να συζητά 
σαν να µη συνέβη τίποτα.  
Όσο για τον Ινδό, φέρε τον εδώ να τον µαστιγώσουµε µε φραγγέλιο – και ξέρεις τι εστί 
φραγγέλιο; Μαστίγιο στα άκρα του οποίου πρόσθεταν σφαιρίδια µολύβδου ή σπασµένα 
κόκαλα ή µυτερά καρφιά -, φέρε τον, λοιπόν, να τον φραγγελώσουµε, να του φορέσουµε 
ακάνθινο στεφάνι, να τον σταυρώσουµε, να του δώσουµε χολή και ξύδι, να τον λογχίσουµε, 
να τον βάλουµε στον τάφο, κι αν αναστηθεί, τότε τα λέµε. 
Άθεος: - Παρά ταύτα όλες οι µαρτυρίες, τις οποίες επικαλεσθήκατε, προέρχονται από 
Μαθητές του Χριστού. Υπάρχει κάποια µαρτυρία περί αυτού, που να µην προέρχεται από τον 
κύκλο των Μαθητών του; Υπάρχουν δηλ. ιστορικοί, που να πιστοποιούν την Ανάσταση του 
Χριστού; Αν ναι, τότε θα πιστέψω κι εγώ. 
Γέροντας: - Ταλαίπωρο παιδί! ∆εν ξέρεις τι ζητάς! Αν υπήρχαν τέτοιοι ιστορικοί που να είχαν 
δει τον Χριστό αναστηµένο, τότε αναγκαστικά θα πίστευαν στην Ανάσταση Του και θα την 
ανέφεραν πλέον ως πιστοί, οπότε και πάλι θα αρνιόσουν τη µαρτυρία τους, όπως ακριβώς 
απορρίπτεις τη µαρτυρία του Πέτρου, του Ιωάννου κ.λ.π.   Πως είναι δυνατόν να βεβαιώνει 
κάποιος την Ανάσταση και ταυτόχρονα να µη γίνεται Χριστιανός; Μας ζητάς «πέρδικα ψητή 
σε κέρινο σουβλί και να λαλεί»! E, δεν γίνεται!  
Σου θυµίζω πάντως, εφ’ όσον ζητάς ιστορικούς, αυτό το οποίο σου ανέφερα και 
προηγουµένως: ότι δηλ. οι µόνοι πραγµατικοί ιστορικοί είναι οι Απόστολοι.  
Παρ’ όλα αυτά όµως έχουµε και µαρτυρία τέτοια όπως την θέλεις: από κάποιον δηλ. που δεν 
ανήκε στον κύκλο των Μαθητών Του. Του Παύλου. Ο Παύλος όχι µόνο δεν ήταν Μαθητής του 
Χριστού, αλλά και εδίωκε µετά µανίας την Εκκλησία Του. 
Άθεος: - Γι’ αυτόν όµως λένε ότι έπαθε ηλίαση και εξ αιτίας της είχε παραίσθηση. 
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Γέροντας: - Βρε παιδάκι µου, αν είχε παραίσθηση ο Παύλος, αυτό που θα ανεδύετο θα ήταν 
το υποσυνείδητό του. Και στο υποσυνείδητο του Παύλου θέση υψηλή κατείχαν οι Πατριάρχες 
και οι Προφήτες. Τον Αβραάµ και τον Ιακώβ και τον Μωυσή έπρεπε να δη κι όχι τον Ιησού, 
τον οποίο θεωρούσε λαοπλάνο και απατεώνα!  
Φαντάζεσαι καµία πιστή γριούλα στο όνειρό της ή στο παραλήρηµά της να βλέπει τον Βούδα 
ή τον ∆ία; Τον Άϊ Νικόλα θα δη και την Αγία Βαρβάρα. ∆ιότι αυτούς πιστεύει.  
Και κάτι ακόµη. Στον Παύλο, όπως σηµειώνει ο Παπίνι, υπάρχουν και τα εξής θαυµαστά: 
Πρώτον, το αιφνίδιο της µεταστροφής. Κατ’ ευθείαν από την απιστία στην πίστη. ∆εν 
µεσολάβησε προπαρασκευαστικό στάδιο. ∆εύτερον, το ισχυρόν της πίστεως. Χωρίς 
ταλαντεύσεις και αµφιβολίες. Και τρίτον, πίστι δια βίου. Πιστεύεις ότι αυτά µπορεί να λάβουν 
χώρα µετά από µια ηλίαση; ∆εν εξηγούνται αυτά µε τέτοιους τρόπους. Αν µπορείς, εξήγησέ 
τα. Αν δεν µπορείς, παραδέξου το θαύµα. Και πρέπει να ξέρεις ότι ο Παύλος µε τα δεδοµένα 
της εποχής του ήταν άνδρας εξόχως πεπαιδευµένος. ∆εν ήταν κανένα ανθρωπάκι να µην 
ξέρει τι του γίνεται.  
Θα προσθέσω όµως και κάτι επί πλέον. Εµείς, παιδί µου, ζούµε σήµερα σε εξαιρετική εποχή. 
Ζούµε το θαύµα της Εκκλησίας του Χριστού.  
Όταν ο Χριστός είπε για την Εκκλησία Του ότι «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» 
(Ματθ. ις’ 18), οι οπαδοί Του αριθµούσαν µόνο µερικές δεκάδες πρόσωπα. Έκτοτε πέρασαν 
δυο χιλιάδες περίπου χρόνια. ∆ιαλύθηκαν αυτοκρατορίες, ξεχάσθηκαν φιλοσοφικά 
συστήµατα, κατέρρευσαν κοσµοθεωρίες, η Εκκλησία όµως του Χριστού παραµένει ακλόνητη 
παρά τους συνεχείς και φοβερούς διωγµούς εναντίον της. Αυτό δεν είναι ένα θαύµα;  
Και κάτι τελευταίο. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται πως, όταν η Παναγία µετά τον 
Ευαγγελισµό επισκέφθηκε την Ελισάβετ, τη µητέρα του Προδρόµου, εκείνη την εµακάρισε µε 
τα λόγια: «Ευλογηµένη συ εν γυναιξί». Και η Παναγία απάντησε ως εξής: «Μεγαλύνει η ψυχή 
µου τον Κύριον.. Ιδού γαρ από του νυν µακαριούσί µε πάσαι αι γενεαί» (α’ 48).  
Τι ήταν τότε η Παναγία; Μια άσηµη κόρη της Ναζαρέτ ήταν. Ποιος την ήξερε; Παρά ταύτα από 
τότε ξεχάσθηκαν αυτοκράτειρες, έσβησαν λαµπρά ονόµατα γυναικών, λησµονήθηκαν σύζυγοι 
και µητέρες στρατηλατών. Ποιος ξέρει ή ποιος θυµάται τη µητέρα του Μεγ. Ναπολέοντος ή τη 
µητέρα του Μεγ. Αλεξάνδρου; Σχεδόν κανείς. Όµως εκατοµµύρια χείλη σ’ όλα τα µήκη και τα 
πλάτη της γης και σ’ όλους τους αιώνες υµνούν την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, «την 
τιµιωτέραν των Χερουβείµ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείµ». Ζούµε ή δεν ζούµε 
εµείς σήµερα, οι άνθρωποι του εικοστού αιώνα, την επαλήθευση του προφητικού αυτού 
λόγου της Παναγίας;  
Τα ίδια ακριβώς συµβαίνουν όσον αφορά και σε µια «δευτερεύουσα» προφητεία του Χριστού: 
Όταν στην οικία του Σίµωνος του λεπρού µια γυναίκα περιέχυσε στο κεφάλι Του το πολύτιµο 
µύρο, είπε ο Κύριος: «Αµήν λέγω υµίν, όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εν όλω τω 
κόσµω, λαληθήσεται και ο εποίησεν αύτη εις µνηµόσυνον αυτής» (Ματθ. κς’ 13). Πόσος ήταν 
ο κύκλος των οπαδών Του τότε, για να πη κανείς ότι αυτοί θα έκαναν τα αδύνατα δυνατά 
ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία αυτή του ∆ιδασκάλου τους; Και µάλιστα µια τέτοια 
προφητεία, η οποία  µε τα κριτήρια του κόσµου δεν έχει και καµιά σηµασία για τους πολλούς;  
Είναι ή δεν είναι θαύµατα αυτά; Αν µπορείς, εξήγησέ τα. Αν δεν µπορείς όµως, παραδέξου τα 
ως τέτοια. 
Άθεος: - Οµολογώ ότι τα επιχειρήµατα σας είναι ισχυρά. Έχω όµως να σας ρωτήσω κάτι 
ακόµη: ∆εν νοµίζετε ότι ο Χριστός άφησε το έργο του ηµιτελές; Εκτός κι αν µας εγκατέλειψε. 
∆εν µπορώ να φαντασθώ έναν Θεό να παραµένει αδιάφορος στο δράµα του ανθρώπου. 
Εµείς να βολοδέρνουµε εδώ κι εκείνος από ψηλά να στέκεται απαθής. 
Γέροντας: - Όχι, παιδί µου. ∆εν έχεις δίκιο. Ο Χριστός δεν άφησε το έργο Του ηµιτελές. 
Αντιθέτως είναι η µοναδική περίπτωση ανθρώπου στην ιστορία, ο οποίος είχε τη βεβαιότητα 
ότι ολοκλήρωσε την αποστολή Του και δεν είχε τίποτα άλλο να κάνη και να πει. Ακόµη κι ο 
µέγιστος των σοφών, ο Σωκράτης, ο οποίος µια ολόκληρη ζωή µιλούσε και δίδασκε, στο 
τέλος συνέθεσε και µια περίτεχνη απολογία και, αν ζούσε, θα είχε κι άλλα να πει.  
Μόνο ο Χριστός σε τρία χρόνια δίδαξε ό,τι είχε να διδάξει, έπραξε ό,τι ήθελε να πράξη και 
είπε το «τετέλεσται». ∆είγµα κι αυτό της θεϊκής Του τελειότητας και αυθεντίας.  
Όσο για την εγκατάλειψη, την οποία ανέφερες, σε καταλαβαίνω. Χωρίς Χριστό ο κόσµος είναι 
θέατρο του παραλόγου. Χωρίς Χριστό δεν µπορείς να εξηγήσεις τίποτε. Γιατί οι θλίψεις, γιατί 
οι αδικίες, γιατί οι αποτυχίες, γιατί οι ασθένειες, γιατί, γιατί, γιατί; Χιλιάδες πελώρια «γιατί».  

   - 80 -



Κατάλαβέ το! ∆εν µπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει µε την πεπερασµένη λογική του τα 
«γιατί» αυτά. Μόνο µε τον Χριστό εξηγούνται όλα: Μας προετοιµάζουν για την αιωνιότητα. 
Ίσως εκεί µας αξιώσει ο Κύριος να πάρουµε απάντηση σε µερικά από τα «γιατί» αυτά.  
Αξίζει τον κόπο να σου διαβάσω ένα ωραίο ποίηµα από τη συλλογή του Κωνσταντίνου 
Καλλινίκου «∆άφναι και Μυρσίναι» µε τον τίτλο «Ερωτηµατικά».  

Είπα στον γέροντα ασκητή τον εβδοµηκοντάρη, 
που κυµατούσε η κόµη του σαν πασχαλιάς κλωνάρι: 
Πες µου, πατέρα µου, γιατί σε τούτη ‘δω τη σφαίρα 

αχώριστα περιπατούν η νύχτα και η µέρα; 
Γιατί, σαν να ‘σαν δίδυµα, φυτρώνουνε αντάµα 
τ’ αγκάθι και το λούλουδο, το γέλιο και το κλάµα; 
Γιατί στην πιο ελκυστική του δάσους πρασινάδα 

σκορπιοί φωλιάζουν κι όχεντρες και κρύα φαρµακάδα; 
Γιατί, προτού το τρυφερό µπουµπούκι ξεπροβάλει 

και ξεδιπλώσει µπρος στο φως τ’ αµύριστά του κάλλη, 
µαύρο σκουλήκι έρχεται, µια µαχαιριά του δίνει 
κι ένα κουρέλι άψυχο στην κούνια του τ’ αφήνει; 
Γιατί αλέτρι και σπορά και δουλευτάδες θέλει 
το στάχυ, ώσπου να γενή ψωµάκι και καρβέλι 

και κάθε τι ωφέλιµο κι ευγενικό και θείο 
πληρώνεται µε δάκρυα και αίµατα στο βίο, 
ενώ ο παρασιτισµός αυτόµατα θεριεύει 

κι η προστυχιά όλη τη γη να καταπιεί γυρεύει; 
Τέλος, γιατί εις του παντός την τόση αρµονία 
να χώνεται η σύγχυση κι η ακαταστασία; 

Απήντησε ο ασκητής µε τη βαρειά φωνή του 
προς ουρανούς υψώνοντας το χέρι το δεξί του: 

Οπίσω από τα χρυσά εκεί επάνω νέφη 
κεντά ο Μεγαλόχαρος ατίµητο γκεργκέφι (=κέντηµα). 

Κι εφόσον εις τα χαµηλά εµείς περιπατούµεν 
την όψη την ξανάστροφη, παιδί µου, θεωρούµε. 
Και είναι άρα φυσικό λάθη ο νους να βλέπει 
εκεί που να ευχαριστεί και να δοξάζει πρέπει. 
Πρέπει σαν Χριστιανός να έλθει η ηµέρα 

που η ψυχή σου φτερωτή θα σχίσει τον αιθέρα 
και του Θεού το κέντηµα απ’ την καλή κοιτάξεις 
και τότε... όλα σύστηµα θα σου φανούν και τάξις! 

Ο Χριστός, παιδί µου, δεν µας εγκατέλειψε ποτέ. Παραµένει κοντά µας, βοηθός και 
συµπαραστάτης, µέχρι συντέλειας των αιώνων. Αυτό όµως θα το καταλάβεις, µόνο αν γίνεις 
συνειδητό µέλος της Εκκλησίας Του και συνδεθείς µε τα Μυστήριά της. 

[Αναδηµοσίευση από το βιβλίο: «ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ» ΙΕΡΟΝ 
ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,]    

   
Π Α Ρ Α Π Ο Μ Π Ε Σ  
[1] Από την ιερά ιστορία βλέπουµε τον Αβραάµ να αυτοαποκαλείται «γη και σποδός» (Γεν. Ιη’ 
27). Οµοίως και τον Ιώβ (µβ’ 6). Ο µέγας Μωυσής διστάζει να αναλάβει την αποστολή της 
απελευθερώσεως των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, θεωρώντας τον εαυτό του µικρό και 
ανεπαρκή για το έργο αυτό: «Και είπε Μωϋσής προς τον Θεόν· τις ειµί εγώ ότι πορεύσοµαι 
προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου; ... ουχ ικανός ειµί... ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος εγώ 
ειµί...» (Εξ. Γ’ 11, δ’ 10). Παρόµοια λέει αργότερα και ο Κριτής Γεδεών: «Κύριέ µου, εν τίνι 
σώσω τον Ισραήλ; ... και εγώ ειµί µοκρότερος εν τω οίκω του πατρός µου...» (Κριτ. ς’ 15). Ο 
∆αυίδ ονοµάζει τον εαυτό του «κύνα τεθνηκότα και ψύλλον» (Α’ Βασ. κδ’ 15), «σκώληκα και 
ουκ άνθρωπον, όνειδος ανθρώπων και εξουδένηµα λαού» (Ψαλµ. κα’ 27). Ο Ησαΐας 
αναφωνεί: «ω τάλας εγώ ότι κατανένυγµαι (=ταλαίπωρος εγώ· έχω συνταραχθή), ότι 
άνθρωπος ων και ακάθαρτα χείλη έχων, εν µέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ και 
τον βασιλέα Κύριον Σαβαώθ είδον τοις οφθαλµοίς µου» (ς’ 5). Ο Ιερεµίας κραυγάζει: «Ω 
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∆έσποτα Κύριε, ιδού ουκ επίσταµαι λαλείν ότι νεώτερος εγώ ειµί... ίασαί µε, Κύριε, και 
ιαθήσοµαι· σώσόν µε, και σωθήσοµαι· ότι καύχηµά µου συ ει...» (α’ 6, ιζ’ 14). Οι τρεις Παίδες 
εξοµολογούνται και για τους εαυτούς των και για όλο τον λαό: «... ότι ηµάρτοµεν και 
ηνοµήσαµεν αποστήναι από σου (=µε το να αποµακρυνθούµε από Σένα) και εξηµάρτοµεν εν 
πάσι και των εντολών σου ουκ ηκούσαµεν... εν ψυχή συντετριµµένη και πνεύµατι 
ταπεινώσεως προσδεχθείηµεν (=ας γίνουµε δεκτοί)...» (∆ανιήλ, Προσευχή Αζαρίου 56 και 
15). Ο «µείζων εν γεννητοίς γυναικών» Ιωάννης ο Βαπτιστής «ωµολόγησε και ουκ 
ηρνήσαντο· και ωµολόγησεν ότι ουκ ειµί εγώ ο Χριστός. Και ηρώτησαν αυτόν· τι ουν; Ηλίας ει 
συ; Ουκ ειµί. Ο Προφήτης ει συ; Και απεκρίθη Ου... Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήµω, 
ευθύνατε την οδόν Κυρίου... εγώ ουκ ειµί άξιος ίνα λύσω αυτού (=του Ιησού) τον ιµάντα του 
υποδήµατος...» (Ιωάν. Α’ 20 κ.ε.). Ο µοναδικός, τέλος, και ανεπανάληπτος Παύλος θεωρεί 
τον εαυτό του «έκτρωµα» και ανάξιον «καλείσθαι απόστολον», «ταλαίπωρον άνθρωπον», 
«πρώτον των αµαρτωλών» (Α’ Κορ. ιε’ 89, Ρωµ. ζ’ 24, Α’ Τιµ. α’ 15). Αλλά ας µη µηκύνουµε 
περισσότερο τον λόγο...  
[2] εφαρµόζοντας το: «όσω µέγας ει, τοσούτω ταπείνου σεαυτόν» (Σειρ. Γ’ 18)  
[3] Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου αυτό ακριβώς τονίζεται: «ο εωρακώς µεµαρτύρηκε» (ιθ’ 35), 
δηλ. εκείνος ο οποίος τα έγραψε αυτά, ο ίδιος είδε κάποιον στρατιώτη να λογχίζει την πλευρά 
του Χριστού και να εξέρχεται αίµα και νερό.  
[4] «Οι δε εδίστασαν» να Τον προσκυνήσουν (Ματθ. κη’ 17). «Κακείνοι (οι Απόστολοι) 
ακούσαντες ότι ζη και εθεάθη υπ’ αυτής (της Μαγδαληνής) ηπίστησαν» (Μάρκ. ις’ 11). «Ουδέ 
εκείνοις (στους δύο προς  Εµµαούς) επίστευσαν» (Μάρκ. ις’ 13). «Ωνείδισε την απιστίαν 
αυτών και σκληροκαρδίαν ότι τοις θεασαµένοις αυτόν εγηγερµένον ουκ επίστευσαν» (Μάρκ. 
ις’ 14). «Εφάνησαν ενώπιον αυτών (των Αποστόλων) ωσεί λήρος (=ανοησία, παραλήρηµα) 
τα ρήµατα αυτών (των µυροφόρων) και ηπίστουν αυταίς» (Λουκ. κδ’ 11). «Ηµείς ηλπίζοµεν 
(παρατατικός) ότι αυτός εστιν ο µέλλων λυτρούσθαι τον Ισραήλ» (λουκ. κδ’ 21). «Εάν µη ίδω 
εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν µου εις τον τύπον των 
ήλων, και βάλω την χείρά µου εις την πλευράν αυτού, ου µη πιστεύσω» (Θωµάς, Ιωάν. κ’ 25) 
κλπ  

Μεταγραφή: Θωµάς ∆ρίτσας - ∆ηµιουργία αρχείου: 17-6-2004. 
 
 

Γι’ αυτό ο Θεός άφησε µαζί, τους κακούς µε τους καλούς 
 

«Γι’ αυτό και άφησε ο Θεός να είναι οι άνθρωποι µαζί, και µάλιστα οι καλοί µε τους 
κακούς, για να οδηγήσουν και τους κακούς στη δική τους αρετή. Άκουσε τι λέει στους µαθητές 
του ο Χριστός: «Η βασιλεία των ουρανών µοιάζει µε προζύµι που το πήρε µια γυναίκα και το 
ανακάτεψε µε ένα σακί αλεύρι» (Ματθ.13,33). Άρα οι δίκαιοι, σαν το προζύµι, έχουν τη 
δύναµη να κάνουν τους κακούς να αλλάξουν και να τους µοιάσουν. Είναι λίγοι οι δίκαιοι, µα 
και το προζύµι λίγο είναι.    

Το ότι είναι µικρή η ποσότητα δεν βλάπτει την ποιότητα. Αυτή η µικρή ποσότητα όλο το 
αλεύρι το µεταβάλλει και το κάνει ζυµάρι, µε τη δύναµη που έχει µέσα της. 
Έτσι και των δικαίων η δύναµη δεν βρίσκεται στην ποσότητα του αριθµού αλλά στη Χάρη του 
Αγίου Πνεύµατος. ∆ώδεκα ήταν οι απόστολοι - είδες που είναι µικρό το προζύµι; Ολόκληρη η 
οικουµένη ζούσε στην απιστία - είδες πόσο πολύ είναι το αλεύρι; Αλλά εκείνοι οι δώδεκα 
έφεραν όλη την οικουµένη στην πίστη τους. Το προζύµι και το αλεύρι έχουν την ίδια φύση 
αλλά όχι την ίδια ποιότητα. 

Γι’ αυτό ο Θεός άφησε τους κακούς µεταξύ των καλών, έτσι ώστε, όπως έχουν την ίδια 
ανθρώπινη φύση, να αποκτήσουν και την ίδια καλή προαίρεση». 

 
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστοµος,   «Η κακία πηγάζει από την ραθυµία», ΕΠΕ τ. 31. 
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